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 מבוא

מעורבות זוג מונע מבת הזוג הבן קורית בתצורה הזאת: אלימות כלכלית במערכת זוגית על פי רוב 

, ומנסה לשלוט ביכולתה להשיג משאבים מעורבותה או מגביל את שליטה במשאבים כלכליים ופיננסייםב

המסדיר הגנה  ,החוק למניעת אלימות במשפחה(. 2016ברזילי ויוסרי, -)רנן או להשתמש בהם כלכליים

 אלימותכיום לנפגעות האפשרית הוא מסגרת הטיפול היחידה  1,פגעות אלימות בן זוג בישראלעל נ

לעיתים נפשית, מינית ודיגיטלית. -כמקרה פרטי של אלימות בן זוג לצד אלימות פיזית, רגשית ,כלכלית

 בולטתחלקיות זו  כלכלית אלימותובהקשר של  ,זכויות בגין אלימות במשפחה ממצים רק חלקיתקרובות 

השירותים החברתיים. על  החלבשל מיעוט ההתייחסויות המפורשות אליה במערך ההנחיות  עוד יותר

 אלה.חלקיות זו כחלק משגרת הטיפול במקרים במחקר שערכנו על אלימות כלכלית בישראל עלתה 

 2020תחילת  2019בסוף  נערכוהתבסס על ראיונות ש ,משרד המדע והטכנולוגיה במימון ,מחקרה

רותים חברתיים, במרכזים למניעת אלימות, בביטוח הלאומי וביחידות הסיוע שליד בתי יאגפים לשב

שגרת הטיפול במקרים של  האפקטיביות שללחזק את הממצאים מלמדים שנדרש המשפט למשפחה. 

של נפגעות מיצוי הזכויות שיש להבטיח שהמענים הניתנים ולהרחיב את טווח  נדרש, שכלכליתאלימות 

הנובעות הן מממצאי  ,נויבנייר עמדה זה ברצוננו להציג את תובנותיותר.  שלםיהיה  כלכליתאלימות 

ולהציע דרכי טיפול  ,כלכלית אלימותהמחקר והן ממעקב צמוד אחר הנעשה בעולם בתחום המאבק ב

 טובות יותר.

 "היכפיבהשליטה "המסגרת האנליטית של מחקרנו הושתתה על הדיון המקובל בעולם כיום בתופעת 

(coercive controlכפי שנ )טאראיוואן ס אותה סחי( 2007קStark, ). פי תפיסתו יש לראות  על

בת או  מצב שבו בני המשפחההחושפת תמונת חיים מורכבת, המתחולל בתוך  מעשהאלימות בן זוג ב

שהם כנעים ויחסים, משל בנוגעסתירות בכלואים בעולם שיוצר הפוגען האלים, לכודים בבלבול ו הזוג

נשים  ולפיה תפיסהל חלופהג יהצל כדי "כלואים"במושג  סטארק בחר . ומפחדים להתרחק בו ייםתלו

קידום זכויותיהן , המושג תורם לדעתו של סטארק למלבד זאת. אך ורק מבחירהבן זוג אלים עם נשארות 

יה יכפב"בשליטה  :פני החוטפיםלהחטופים חשופים לגמרי כמו בפשעי חטיפה שבהם  ,של נשים להגנה

 הפוגען מפתח ומחדד את טקטיקות השליטה שלו באמצעות כל פיסת ידע שיש לו על בת הזוג:

הכנסותיה, שיחות הטלפון שלה, בעיותיה הרפואיות, פחדי ילדות וטראומות, תשוקות מיניות או פעולות 

  (.p. 206 ,2007אסורות" )

חיי היומיום על  בלתי פוסק פיקוח, לכןער לקעקע אתמתמיד  וןלניסי נתונותתחת שליטה כפויה נשים 

 לובשת אתמה "ל "נפגשת? אתעם מי " "הולכת? את"לאן ) בן הזוגחוזרות ונשנות של  לחקירותשלהן ו

נטולות בני משפחה, מבה נשים מוצאות את עצמן מבודדות מחברים וש. מדובר במערכת ("?את זה

                                                                 
 .4לסקירת השירותים הקיימים, ראו נספח  1
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על ון נשירותי בריאות ורווחה, חשופות לפיקוח על זמתרופות,  ,מזון םובכלל ,צרכים בסיסייםגישה ל

גם ביטויי  מצוייםאמנם ביחסי זוגיות . לשליטה כלכלית נתונותושלהן  דיגיטלייםה התקשורת אמצעי

השליטה תופעת אבל , ואינם תלויי מגדר יהיכפבשליטה של  ה זושאינם חלק מתמונכלכלית אלימות 

. ממנה נכבדחלק  היא על סוגיה הרבים כלכליתהאלימות הו ,אלימות גברים כלפי נשיםיה מאפיינת יכפב

אודות ידע המקומי ל ׳בזוגיות קיצונית שתלטנות: כלואות׳בספרה ( 2021קוורטין )הוסיפה לאחרונה 

. בהקשרם של את האלימות הכלכלית גםבהתייחסותה  כללה, ואלימות פיזיתשלא דרך  ,יהיכפבשליטה 

שהסובלות , מגדריתתופעה אל כ אלימות כלכליתנתייחס בנייר עמדה זה ל המתחזקים אל טיעונים

 שלהן הכלכלית האוטונומיה, וממילא גם נמוך יותר , שכן מעמדן בשוק העבודהנשים העיקריות ממנה הן

לא על רקע גם  במשפחה קוריתכלכלית אלימות ש ואולם יש לצייןשל גברים. זו מ פחותה לאין ערוך

בצורות שמטאפורת אף מופיעה היא ו .חסרי ישעבאחאים וב ,בקשישיםיה יכפבשליטה מגדרי; למשל 

נקמה לאחר  מעשיאו משפחתיים : הסתרת ההשתלטות על משאבים פחות מתאימה להן הכליאה

מנקודת מבטנו הפעולה לחיזוק מניעתה של אלימות כלכלית וההגנה מפניה עתידה  ופרידה. ןרושייג

    ת.יבהם אינה מגדרשלעזור גם בטווח רחב של מצבים 

אלימות הכלכלית, כמו גם את תופעת ה אודותבעולם  המצוילהציג את הידע מטרת נייר עמדה זה היא 

עמדה מיועד הנייר  והעזרה לנפגעות.הטיפול דרכי ואת  זהשחקרו ידע ממצאי המחקר של כותבות הדוח 

נשים נפגעות  במגע ישיר עם יםבאאלה הכלומר  החזית,הטיפול והשירות בקו לאנשי לנשות ול וקודם כ

ובדיון  בדוח שלהלן אנו פותחות בהגדרת התופעה .ולמנהליה מדיניותה לקובעיאלימות כלכלית, כמו גם 

 בבתי הספר לעבודה סוציאלית בקמפוסים השונים. בהמשך אנו דנות לטיפול בה הנערכתבהכשרה 

 וחותמות – רווחהובנקים  ,דיור – אלימות נפגעותנשים ל הנוגעתבמספר סוגיות של מדיניות ציבורית 

בדרך  ,נציגות הרשויות בשטח וכלפימערכת הרווחה כלפי  שיש לאמץ מדיניותה לערשימת המלצות ב

 הפוגשות את נפגעות האלימות הכלכלית. ,כלל העובדות הסוציאליות

  התופעה

מכלול ( כAdams et al., 2020הוגדרה על פי אדמס ועמיתותיה )( Economic Abuse) כלכליתאלימות 

 או לשמר בהם , להשתמשמשאבים כלכליים להשיגבנות זוג ההתנהגויות המכוונות לשליטה ביכולת של 

 ו,בבת זוגלשלוט המבקש  גברנוקט ש)חלקן או כולן(  הפעולותמפרטות את סוגי הן  תןהגדרב. אותם

  :בו הת תלותא חיהבטול לנצל אותה

  הגבלת הגישה שלה למשאבים כלכליים דרך הפרעה לחיי העבודה שלה, הכתבת הוצאותיה

 נכסים פיננסיים השייכים לשניהם.ה למידע על תפיקוח על גישו
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  רוב לתרום את חלקו יבכרטיסי האשראי שלה, סגניבת כספים או רכוש דרך שימוש לא מוסכם

נקראים בספרות  האל)בת הזוג באמצעות איום או הטעיה המושת על בהוצאות או יצירת חוב 

 . (coerced debts ;חובות כפויים

  ולנהל  המשותפים האו אלשלה משאבים הכלכליים בלהשתמש של בת הזוג מניעת האפשרות

 השכלה או תעסוקה.כוללת לעיתים גם מניעת ה אותם,

 ,סוגים אחרים של אלימותבין ל נהחשוב לשים לב ליחסים בי ,בבואנו לעסוק בתופעת האלימות הכלכלית

עמיתותיה אדמס ו. לבדהמופיעה  כלכלית אלימותמחשיבותם של מקרים שבהם  להמעיטבלי 

(Adams et al., 2020) נשים פונות בהם ש ,בארצות הבריתמכלל המקרים  99%-94%-בש דיווחו

באותו הקשר הראתה  .כלכלית אלימותהן מתמודדות גם עם שאלימות פיזית, מתברר ל געלעזרה בנו

תהליך השיקום הכלכלי שצריכות לעבור נפגעות אלימות בן זוג דומה ש (,Weissman, 2020) סמןיו

שחקנים  אינטרסים של. עוד אמרה שכלכלית אלימותנפגעות צריכות לעבור המקרים לתהליך שברוב 

 זילנדי-יחד עם זאת, מחקר אורך ניו כלכליים רבים מונעים את התמיכה המוסדית בתהליך הנדרש.

(Fanslow et al., 2021) ה יללא עליאך  ,2019-ל 2003כלכלית בין  אלימותה בדיווח על יהראה עלי

יחסים בין את ה ,יתכן שהממצא משקף, בין היתריומעלה.  30במיוחד בקרב בנות  ,אחריםבסוגי אלימות 

בהקשר ( Krigel & Benjamin, 2020) סוגי האלימות על ציר הזמן: על פי מחקרן של קריגל ובנימין

סנקציות הפעילה  מדינההשנקמה אחרי כהמשך שליטה וביטוי של מופיעה כ כלכליתאלימות הישראלי, 

( Barzilay, 2017; 2016הפרסומים הראשונים בהקשר הישראלי )ברזילי ויוסרי,  אלימות פיזית.בגין 

 –הנשענים על תפיסות ממסדיות עתיקות יומין  "גבריות"בין מופעים של כלכלית לאלימות  ביןקשרו 

מפרספקטיבה זו ניתן להבין את התמיכה  .ניהול כספיםב המומחופרנסת הבית  על מופקד הגבר

צמצום ובנשים בחיזוק האמון הצורך את ו כלכלית אלימותבת הרווחת כיום והמשפטיתרבותית ה

 שבני זוגן של כשמצאה( תיקפה טיעון זה Meler, 2019מלר ) מופעיה השונים. ביחס ל הןכלפיחשדנות ה

-. אבוהוצאת כספיםל הנוגעותבהחלטות  פותהשתתמהמדירים אותן פלסטיניות בישראל -נשים ערביות

גזילת גון כ, הכלכלית על צורותיהאלימות הראתה שה ,על נשים בדואיותדוח שכתבה  ,(2016שארב )

, היא חלק מתמונה מורכבת של אלימות פיננסיותשכר עבודתן של נשים ומניעת השתתפותן בהחלטות 

 (. ,2007Starkיה )יכפבהשליטה  בדברסטארק  שהציג תמונהדומה להבן זוג 

  הכלכליתהאלימות  םבתחועולם ב החקיקה

-ברק העולמי  ש ופרסם הבנקישהג (,Tavares & Wodon, 2018וודון )-טאווארס ו דוח של על פי

 ורק במחצית מאלה שנוהגתנגד אלימות במשפחה. חקיקה  נוהגתמדינות שנבדקו  141מתוך  75.9%

אינו כולל הליכי בדיקה, אכיפה  האזכור, אך כלכליתאלימות זכרת ומ אצלן חקיקה נגד אלימות במשפחה

 נגד אלימות במשפחה חלה עלהחקיקה אין מדינות אותן מויותר  70%-ב, יתרה מזאתאו תמיכה וחילוץ. 
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ראיונות עם ולא זו בלבד,  זו. מוגנות בחקיקההן אין ש , ומכאןהאלים לבן הזוגכחוק נשים שאינן נשואות 

שיעור האבחון  "יהיכפבשליטה "השפה והגישה של  שללא ,עובדות סוציאליות ומגישות עזרה מלמדים

 .Duron et al., 2020)) חקיקהשנוהגת בהן גם במדינות  דווהטיפול נותר נמוך מא

בשנים והקליניקה לפמיניזם משפטי באוניברסיטת חיפה לתעד מקרים של אלימות כלכלית,  החלה בארץ

הארגון פועלת מאז להעלאת המודעות לנושא. אף ו ,םיהאודותהפיצה ניירות עמדה  2013-ו 2012

עו"ד בזמנו, . לקדם את המודעות הציבורית בישראל לנושא 2015החל בשנה  רוח נשיתהפמיניסטי 

דפנה רובינשטיין שהועסקה אז כראש מחלקת שינוי מדיניות וחקיקה של הארגון, קידמה בעזרת מי 

לאפשר לנפגעות אלימות כלכלית  ההייתאז חברת הכנסה זהבה גלאון, הצעת חוק שעתידה  השהיית

 ת, מנהלו"ד מירב שמואלימאז הארגון, באמצעות עלתבוע פיצויים נזיקיים על המשאבים שנגזלו מהן. 

 , כתבות מדיה בטלוויזיהתבעיתונוכתבות לובינג, קמפיין שכלל קידום מדיניות וחקיקה בארגון, עסק ב

 2016ממשלתית מ הצעת חוק וברדיו, כנסים שזכו לנראות ציבורית וראיונות רבים של חברות הארגון. 

נכתבה במשותף על ידי המשרד לשווין חברתי ומשרד המשפטים והתבססה על הגדרות אלימות כלכלית 

של נשים  המושג אלימות כלכלית וזכאותן, אך הצעת החוק נחסמה. (2016ברזילי ויוסרי, -בספרות )רנן

להגנה המשיך לחלחל כשעשייה אקדמית בצורתה כפרסום מאמרים, עבודות דוקטורט ודו"חות 

( מתמרצות 2019אימרגליק, -מחקריים, פעולה בקליניקות המשפטיות, ופעולת ארגוני הנשים )טולצ'ין

 את המודעות הציבורית בנושא.

, 2020במהלך להתפתחות חיובית בנושא:  "יש עתיד"הובילה השרה מירב כהן מ, נוסףבניסיון לאחרונה, 

ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה פה אחד לאשר עקרונית הצעת חוק ממשלתית לתיקון לחוק 

כלכלית. התיקון הוגש לוועדה על האלימות השבא לתת מענה לנושא  תיקון, למניעת אלימות במשפחה

ונתמך בדיוני ועדת והשירותים החברתיים, ושר עבודה, הרווחה  ידי שר המשפטים, השרה לשוויון חברתי

 ברות כנסת. מספר חוק חוקה ומשפט גם על ידי 

 18)הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה )תיקון מס'  2020-בהצעת החוק הממשלתית שהוגשה ב

אלימות כלכלית כהתנהגות מתמשכת הוגדרה  (2020-והוראת שעה()מניעת אלימות כלכלית(, התש"ף

  , כלשון ההצעה:יה או הפעלת שליטהיהטלת אימה או הפעלת כפ שיש בהזוגו,  בתאו  של אדם כלפי בן

התנהגות המונעת או מקשה על מימוש התנהלות כלכלית עצמאית של הנפגע, לרבות על  (א

 יציאה לעבודה או פתיחת חשבון בנק;

שיש לבן הזוג זכות בו או גישה אליו,  התנהגות המונעת או מקשה על גישה או שימוש בנכס (ב

של , של נכס כאמורקיומו , הסתרת או שימוש בו כרטיס אשראיהחזקת מניעת בכלל זה 

על פעולה נכס, הוכן מניעת גישה למידע על ו של התחייבויות לגביו או אליה בנוגע פעול

 פעולות והתחייבויות כאמור;כאמור או על התחייבות כאמור 
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בדרך של שליטה בן הזוג, בכלל זה התנהלות כלכלית המונעת ניהול סביר ותקין של חייו של  (ג

 יום. -היוםבחיי של בן הזוג על התנהלותו הכלכלית 

הוא צו למניעת אלימות  ,אם וכאשר תתקבל הצעת החוק ,שעתיד להתאפשרהעיקרי הסעד המשפטי 

התנהגות מ חדולעשה אלימות כלכלית או ללהורות לאדם להימנע ממהמאפשר לבית המשפט  ,כלכלית

הסעד  כלומר:. כלכלית ננקטה אלימות כלפי בעליוש לנכס הנוגעאו למסור מידע של אלימות כלכלית 

 אלא מתמקד בהפסקת האלימות הכלכלית. ,המוצע לא כולל הליך שיקומי

תחום בבמענים  נפתחבישראל. ו בעולםהנוהגים נפגעות אלימות כלכלית סקור את המענים לנ להלן

, ולנפגעות עזרה לנפגעות אלימות בכללב ביותר החיוניחשוב ושהוא ה המחקרים מצאון שומכיו ,הדיור

  כלכלית בפרט.אלימות 

 

 כלכליתאלימות מענים בתחום הדיור לנפגעות 

פתרונות הדיור  למצואכלכלית היא ההכרח  אלימות נפגעותסוגיה מרכזית העולה בספרות התמיכה ב

((Schrag et al. 2020 אלימותנפגעות אצל נפגעות אלימות בן זוג בכלל, ו אצל. מדובר בבעיה מרכזית 

דיור לאלתר  לאתר על הנחיצות דיברו( Keefe & Hahn, 2020כלכלית בפרט. החוקרות קיף והאן )

בגלל הסיבות המוצגות  ., במיוחד בתקופה הקרובה לעזיבת בן הזוג האליםנפגעות אלימות למעןרום יח

או לקחת משכנתה או  זכאות לדיור ציבורי בפרק זמן סביר לקבל מתקשות נשים אלה בדרך כלללהלן 

 שכירות: לשלם

  .בורחות מביתן ללא הכנה מוקדמת הן (1

, יש להן היסטוריית שכירות שלהן לעמוד בתשלוםהקושי בשל הקיטוע בתקופות שכירות ו (2

  .בעייתית

 .בן הזוגעליהן  פיל"ה"אשראי רעוע שלחובות וכלכליים או ל קשייםלתשלום קשורים הקשיי  (3

  .לא יציבה מעבודה תןהכנס (4

 .   או חובות שצבר בן הזוגהן רישום פלילי בגין מעשי יש ללעיתים  (5

 רומי לנפגעות אלימות בן זוג:ילהנגשת דיור חה לבדרכים הא ךעריהלתכנן ול המליצו( 2020קיף והאן ) 

 ולהגיע(. ןלרכז את כל הנשים באזור אחד )מקל על התוקף למצוא אותלא  (1

כששכר  ,ות השגהנמספר דירות ציבוריות בלנשים נפגעות אלימות  רשות מקומיתלייעד בכל  (2

 .ןתומשכנתה שילוו א או יועצי יועצות ריהכשל ;פיקוחהדירה תחת 

 .הלטובת נשים אלפתרונות דיור ס כספים לסבסוד )מהארנונה של עסקים למשל( יגיל (3
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זכאיות נפגעות אלימות בן זוג שיוצאות ממקלט לסיוע בשכר דירה באמצעות  מות,יבנסיבות מסו ,בישראל

 זה בטל בשישים.סיוע ם הערי רובמחירי השכירות ב לנוכח ואולםהביטוח הלאומי. 

 כלכלית אלימותחלקם של הבנקים בתמיכה בתהליך השיקום של נפגעות 

 & Ulbrick) וקרולין בונד החוקרות מדלן אולבריק ,ניו זילנד-אוסטרליה במדינותיהן,במחקר שערכו 

Bond, 2020) בהקשר זה של בנקים וגופים כלכלייםהרבה  םחשיבותעל  הן הצביעו . 

על של גופים פיננסיים ובנקים, ובמיוחד  מחויבותעל תגובות  שסיפרויועצים פיננסים החוקרות ראיינו 

חובות מכמו פטור מקנסות ו ,לותינושא אלימות בן זוג, ואיתה פרקטיקות מקאת הבנה טובה של עסקים 

על פתרונות תפורים אישית במצבים מורכבים  וווחידהן אלימות בן זוג. עוד  נפגעותשצוברות  מסוימים

 התחזקו ,כלכליתהאלימות ה תתופע הבינו אתש ,פיננסיםאנשי נשות וידי בבמיוחד. אצל לקוחות שטופלו 

אין בידי שכאשר  ,המחקרהעלה יחד עם זאת יכולת לשקם את חייהן. הד תחושת הביטחון האישי וומא

וכאשר אין ללקוחה ייצוג משפטי או ליווי של  ,תופעת האלימות הכלכליתאודות הפיננסים ידע  אנשיו נשות

 נותפתרוולמצוא לפעול  םונכונות םמחויבותאז חלופיות, דמות הבקיאה במאפייני התופעה ובאפשרויות 

    . נמוכה יותר םייחלופ

 : בהקשר זה הפיננסית והבנקאיתשל המערכת ה תלשיפור פעולת המלצות רשימ ציגוההחוקרות 

ייצוג משפטי או  ןכשאין להגם  ג,לנפגעות אלימות בן זו תת מענהל המחויבות לפתח ולטפח את (1

  אחר.

בכלל הגופים  ולקשיים הייחודיים שהיא מייצרתמודעות לתופעה ע דרכי פעולה יהטמל (2

 הפיננסיים.

לכל נפגעת מסייעת ה ,ר עובדי גופים פיננסיים )בנקים, חברות אשראי( לפעולה מודעתיהכשל (3

 צורך .של גורם שלישי (advocate) לליווי, לתיווך או לסנגור בלי שתזדקק ה,ונגיש בצורה פשוטה

חיוני להנחיל לאלה  .חברות העוסקות בגביית חובותב כשמדובר ,בהכשרה כזו דחוף במיוחד

בצבירת החובות; אלא שהן לא היה חלק  כלכלית אלימות נפגעותא רק שלשלכך המודעות לאת 

ייצוג העדר  הגדולה שלהשכיחות הדחיפות בהקשר זה נובעת גם מ. יזוקות המיידיות שלהםהנ

 .אלה נפגעותלמשפטי 

. הכוונה לקבוצת כלכליתאלימות ומרכז שייתן מענה מקצועי לנפגעות  צוותר יהכשלו יםהקל (4

 חבריה כאשר לנגד עיני ,עבודה מקצועית שתכין מראש מענים ותהליכי טיפול בסוגיות כלכליות

 אלימות במשפחה ושהאישה נמצאת בסכנה. יש גילויי  שברגע זהאפשרות ניצבת ה

ומסלולים  ומותאם אישית ייחודיראי מסלול אשמשתקמות מאלימות בן זוג מען ל להקים (5

 ם להלוואות. מימתאי
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כלכלית עם הגיל  אלימותה ביעל עלי (Fanslow et al., 2021פאנסלו ועמיתות ) מחקרן של לאור (6

הידע והמיומנות של נשים בניהול לחזק את צורך הגם  מתחוורוההתבססות הכלכלית בעבודה, 

 עצמאי חשבונות בנק וענייני כספים. באופן  אותן לנהללעודד כדי כספים 

 ם לענייןגיוס התקדמות בסיוע הבנקים לשיקום נפגעות אלימות כלכלית. בשנים האחרונות חלה בישראל

 ,אשה לאשההחל בעקבות התנדבותה של סגנית המפקחת על הבנקים במקלט של הארגון הפמיניסטי 

לפעולה  מחויבות כונן אצלההמודעות לאלימות כלכלית. המפגש  קידמו אתתיו גם הן יושפעילו

 יכולים להציע עזרה חיוניתרה לבין הידיעה שהבנקים יאקטיביסטית שתחבר בין הקשיים שפגשה והכ

גייסה את איגוד הבנקים וחברות וזו  ,המפקחת על הבנקיםהיא גייסה את לנפגעות אלימות כלכלית. 

 האשראי. 

אמנת זמינות  .את המקלטים ותהמפעיל והעמותות נשית רוח, ארגון ידידארגון  ניסחובהקשר זה 

איגוד הבנקים, והפיקוח על הבנקים  שמקדמיםאמנה בנקאית וולונטרית היא  ,(2019, המלכ) בנקאית

היא  ,2016שהושקה בשנת  ,שלעיל. תכלית האמנההעמותות ומשרד הרווחה, המערכת הבנקאית 

לפתוח  להןלסייע ונשים השוהות במקלטים ובדירות מעבר  שסופגותהאלימות הכלכלית  את נזקילצמצם 

ישיר עם נציגי הבנקים וחברות שוטף ונשות הקשר במקלטים נמצאות בקשר  הלכה למעשה, דף חדש.

מענה מהיר לבעיות שעולות, ללא קשר  כדי לתתקשר  אשתאו  איש וכרטיסי האשראי. בכל בנק מונ

הורחבה האמנה  2018בשנת בהם מתנהל חשבונן של הנשים. שמיקום הסניפים לם ולמיקום המקלטי

משמעותה בולא רק לשוהות במקלטים, ופורסמה על ידי בנק ישראל. לכלל הנשים הסובלות מאלימות 

גן על שת תלונה על אלימות כלכליתתגובה מיידית לא יה שאליה כיוונה האמנהשל הזמינות הבנקאית 

אשת הקשר לשם כך  חובות המושתים עליו.את ר ועצתואת ריקונו  תמנע ,הנפגעתחשבון הבנק של 

לו  נטי שיכול לסייעוומידע רלשאלון, המוסר לאיש הקשר בבנק הנפגעת יחד עם ממלאת במקלט 

 .ייעוץ פרטני ן לנפגעתנות על סמך אותו שאלון הואומעבירה לבנק. בטיפול, 

, המודעות לאפשרויות הגלומות בו לנשיםמקלטים ל המיועדכיוון שהיוזמה התמקדה בניסוח הליך מ

הפעילות מתעדכנות אצל הואלה העומדות בקשר קבוע עם מקלטים  בדות סוציאליותיותר אצל עו גבוהה

מרכזים למניעת שלא כל ה למדנושערכנו על פעולותיהן לטובת נפגעות אלימות. מתוך הראיונות  םבה

היטב ואף התנסו האמנה חלק מהמנהלות מכירות את אמנם  .מכירים את הפרויקטאלימות במשפחה 

אך אינן יודעות מי  יואו יודעות על כלל עליולא יודעות חלקן  אבל ,אשת הקשר מהבנקאו  בהפעלת איש

 לאמנה ולאפשרויות שהיא מציעה פהוחש ה החשיפההורחב 2021בתחילת שנת עם זאת,  הקשר.איש 

  ומנהלות. מרכזיםעוד 

, המכריע עובדות סוציאליות םהשירותים החברתיים, ברוב של אנשי תגובתם דרכיל תייחסנכעת 

 בעולם ובישראל. לנפגעות אלימות כלכלית
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 תגובת השירותים החברתיים לנפגעות אלימות בן זוג

על תגובת ארגונים חברתיים לנפגעות אלימות  מחקר מקיף ערכה ((Glenn, 2019החוקרת רבקה גלן 

 -מ חוקריםאנשי שטח ו ראיינה . היאצות הבריתאוסטרליה ואר קנדה, אנגליה, – מדינותארבע ב כלכלית

אך  זוגית,. האחרים עוסקים באלימות כלכליתאלימות עוסקים בלעדית ב ארבעה מהםרק  ,ארגונים 23

 :אלה ממצאיה העיקריים. כלכלית אלימותעם  ייחודיותתחו דרכי התמודדות יפ

נגד נשים הוא  כלכליתאלימות ביותר ל המדויקבכך שהפתרון הכירו  מרואייניההמכריע של  רובם (1

אמרו ועל כן  ,שזה יקרהעד שאי אפשר לחכות להם ברור  היה. עם זאת יותר חברה שוויונית

את המחסומים המבניים  יש לצמצם במקביל לעזרה פרטנית לנשים הנמצאות במצוקהש

 של נשים לתעסוקה איכותית ומקיימת.  ןאת סיכוייה המפחיתיםהמונעים צדק כלכלי ו

 :האלההארגונים שנמצאו כיעילים ביותר פעלו על פי העקרונות  (2

  ה, למערכות היחסים שלה עם יחי נסיבותקשב ל – "השורדת במרכז"הם אימצו גישה של

 קהילתה ולמחויבויות העבודה שלה.עם משפחתה, עם ילדיה, 

  זה הנובע הפחתת העומס הכלכלי ו – צדקטחון ולעשיית יהתמקדו בהסרת החסמים לבהם

 צמצום חובות וחיזוק היכולת לתת מענים איכותיים. ;נפגעותלחצי זמן של המ

 הרחבת המודעות של נותני השירות ושיתופי פעולה בין ארגוניים.הם חתרו ל 

 בהיבטים  יםמתאימ מעניםופיתוח  כלכלית למאבק באלימות המחויבותהרחבת הם חתרו ל

 כסף, מידע וסנגור. של

 שיפור השירותים:ו כלכליתאלימות  נפגעותטיפול ראוי בהמרכזיים המונעים חסמים ה אלה (3

  והעדר הבנה שלה; תופעת האלימות הכלכליתלמודעות נמוכה של הציבור 

  העדר בתים קרובות יולע , מחד גיסא,מתבטאות בתלות בין הארגוניםהמורכבויות ארגוניות

 גיסא; , מאידךשיתוף פעולה

 חברה האזרחית )מחסור כרוני במשאבי כסף וזמן של ארגוני ה (NGOs  הנמצאים בפועל

 .כלכליתאלימות  נפגעותבחזית הטיפול ב

כלכלית אלימות הכרה פורמלית של עובדת סוציאלית בנפגעת  שבישראל מחקרנוהעלה  בהקשר זה

כנפגעת אלימות במשפחה מאפשרת לפקידות הביטוח הלאומי לראותה כזכאית להבטחת הכנסה ולפעול 

ככל העולה להפרדת חשבון הבנק שלה מחשבון הבנק של בן זוגה באופן שיקשה עליו לעשות בכספיה 

 אלימותעות עובדות סוציאליות באגפים לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות מתייחסות לנפג. על רוחו

הן במידה ו הכולל הבטחת הכנסהלהן סל שירותים  ומנגישותכלכלית על פי צורכיהן וצורכי ילדיהן 

קלינית עם  סוציאליותהעובדות המטפלות במרכזים למניעת אלימות במשפחה עומדות בקריטריונים. 

עם זאת מצאנו ביניהן לבין ארגוני חברה אזרחית המגישים שירותים מסוגים אחרים.  מחברותנפגעות וה
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אלימות כלכלית מקשה על נותנות השירותים השונות  שתכליתה למנוע ייחודיתחקיקה של  חסרונהש

הבנה  איןעדיין  2021בישראל לא זאת אף זאת, . אלימות כלכליתמ "רק" עזרה לנשים ש נפגעות שלהגי

  .השירותים החברתיים אצל אנשילסוג זה של אלימות אפילו מספקת  תומודעו

 לה חוצהבאקדמיה ומ – הכשרה

 נו, מצאתמכללות כאחב, באוניברסיטאות ובעבודה סוציאלית סקר שערכנו בכלל החוגים לתואר ראשוןב

, ההכשרה הנושא של אלימות אינטימית )מכונה גם אלימות במשפחה( איננו קורס חובה בכל תוכניותש

 מצאנוקורסים  ב תכנית השיעוריםאת  כשסקרנו, זאת ועודובחלקן הוא קורס בחירה סמסטריאלי בלבד. 

בתיאור של סוגי אותו  אותו, כלומר מאזכרים" יםאיחבמ" פיןלחלואלימות כלכלית או שרובם לא כוללים 

השפעתו לטווח ארוך, גם שנים ייחודיים )כגון ה וחסים למאפייניייתמנכנסים לעובי הקורה והאלימות ולא 

המכסים  חובה קורסי מיעוטםברק מצאנו ת סוציאלי בתי ספר לעבודה 12לאחר הפרידה(. מתוך 

 תוכנית הלימודים ובקריאת החובהבגם הם לא כוללים אך התברר ש ,את נושא אלימות בן זוג פרוטרוטב

שהציג דיון בתמונה המורכבת  וכשאין. יהיכפבעל שליטה  (Stark, 2007התיאוריה של סטארק ) את

 חיוניתבחנה ההללא ה ,בתי הספר לעבודה סוציאלית לשטחבוגרות ובוגרי פעמים רבות יוצאים  סטארק,

 בין אלימות בצורת שליטה בבת הזוג לבין קונפליקט זוגי.

 

לאחרונה ביהס להכשרות של משרד הרווחה התחיל לשלב את נושא האלימות הכלכלית בהכשרות במגמת 

 אלימות במשפחה.

 

 המלצות לפעולה

המלצות לו המעשיותהשלכות ל נפנהוכעת  ,בתחום בחו"ל ובארץ המצויעד כאן סקרנו את הידע המקצועי 

 שאנו מציעות לאמץ תוך התאמה לישראל. 

 אבחון, זיהוי והגדרת הפונה כנפגעת אלימות בן זוג

  ברמת העובדת הסוציאלית:

כלכלית  אלימותשש ההצהרות מתוך כלי האבחון הדיגיטלי של מרכז מחקר בנושא  להלן מופיעות

 בערביתשאלון האבחון  ;2בנספח  בעבריתכלי מקיף יותר שפותח בארצות הברית מופיע )באנגליה 

כלי ממוחשב ו ,3 מופיע בנספח בשיתוף עם הקליניקה לפמיניזם משפטי באוניברסיטת חיפהשנוסח 

כל פונה,  עם (אינטייק) ההיכרות לראיונות ף את ההצהרותחשוב לצר .(ותח בקרוביפ i-riskבתבנית של 

 :, כדי לאתר את הנשים הסובלות מאלימות כלכליתשירותי הבריאותלשירותי הרווחה והן להן 

 .( הוא התייחס לכסף שלי ככסף שלו1
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 .( הוא זרק את הטלפון שלי על הרצפה ומעך אותו2

 .הכסף שלי ( לא היתה לי כל שליטה על3

 .( הוא פיקח על מה אני לובשת ועם מי אני מדברת4

 .כלל לא ידעתי עליהןב( היו הלוואות על שמי ש5

 .( הוא השתמש בחשבון המשותף שלנו להוצאות של עצמו6

מכתב חשוב להוציא  ,כלכליתכנפגעת אלימות והגדרתה זיהוי הפונה על ו על כלי האבחוןבהסתמך 

 בדת הסוציאליתשהעוגם חשוב הבנקים. ו הביטוח הלאומי ןהרשויות ובכלל מבחינתהמתקף הגדרה זו 

 המופקדהביטוח הלאומי  פקידפגישה עם  תקבע למענה)ליווי הפונה לביטוח הלאומי המאבחנת תדאג ל

רצף טיפולי שמירת  הן מהטעם שלהטיפול באישה,  דחיפות ותדגיש את( על הטיפול בנפגעות אלימות

  פרטיותה.על ו טחונהיעל בשמירה הן מהטעם של ו

 ברמת משרד הרווחה:

ברצוננו להדגיש ולהרחיב בהקשר האוסטרלי, , שנוסחו Glenn, 2019)מתוך המלצותיה של גלן )

 :בהקשר הישראלי

 ,ומורכבויותיה כלכליתהאלימות ה תתופעשל  פההיקאודות והידע הנתונים  מסד אתיש להרחיב  (1

 במובחן מאלימות בן זוג בכלל.

נשים במעמד אזרחי  אצלרשת הביטחון הכלכלית במקרי אלימות כלכלית בכלל ואת חזק יש ל (2

 .במיוחד מעורער

 אלימות כלכלית. נפגעותהנגישות של סיוע משפטי והדרכה משפטית לאת  יש להגביר (3

מערך שיוכלו להציע  ולהכשיר מפעילותקווים חמים לסיוע במצבים של אלימות בן זוג  יש להקים (4

 .לנפגעות אלימות כלכלית טייםענים רלוונמ

, משפטיו יעוץ כלכליי ולכלול בהםהמרכזים למניעת אלימות יש להרחיב את השירותים שמציעים  (5

  בין שירותים שונים. צותהתרוצולחסוך מהן את ה כוללתפונות תמיכה לכדי לתת 

  .מידיקרנות לסיוע חומרי  יש להקים (6

 המלצותינו:

שוב ושוב הצורך  התחוורבמרכזים למניעת אלימות במשפחה  בדות סוציאליותבמפגשינו עם עו (1

ועל על הקשרים עם הקהילה  מופקדתשתהיה  קהילתית עובדת סוציאליתלהוספת תקן ב

אלימות אינטימית בכלל  נפגעותהדרכת מוסדות שירות שונים בקהילה כיצד לעזור לנשים 
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לא תמיד מכירים ש טיפול אנשיוב כיום המרכזים מאוישים בעיקר בנשותואלימות כלכלית בפרט. 

 לגיוס יםפנוי םם, ועקב העומס הרב גם אינהאפשריים בסביבת אואת מכלול המענים הקיימים 

במרכז  קהילתית בדת סוציאליתהקהילה ושירותיה ל"תפירת" מענה מותאם אישית לכל פונה. עו

מערכות פיננסיות  בעלי דירות, דיור ציבורי,ליצור קשרים עם תוכל למניעת אלימות במשפחה 

  ם לטובת עזרה כוללנית יותר.ולגייס אלהבצא וכיו

על פניה  כלכלית אלימות לאבחון i-risk)-פתח תוכנה אינטראקטיבית ידידותית )בדומה ליש ל (2

ההבנה של הנשים הסובלות מתופעה זו, כמו את צה כדי להעלות את המודעות ויהפל, וותהשונ

 נטיים.ווגם להפנותן למקורות עזרה רל

 ברמת הרשות המקומית:

בדת העומנוהל הכרה ומחויבות לתמיכה על בסיס מסמך בכלל האגפים ברשות המקומית אמץ יש ל (1

 . המשפחהאת המכירה את האישה ו הסוציאלית

ומחויבות לעשות  האלימות הכלכלית לרווחה לאבחון חשיבות הפנייתן של נפגעותפתח מודעות ליש ל (2

העוסקות הכשרות כלליות  מסגרתכלל האגפים ברשות המקומית ב. חשוב להכשיר ברוח זו את זאת

 תושבים המתמודדים עם עוני ופגיעות.במענים ל

 :שליד בתי המשפט ברמת יחידות הסיוע

לליווי מיוחד  כאיתכזכלכלית האלימות הנפגעת התייחס לפונה ל ומחויבותאמץ נוהל הכרה יש ל (1

 . גם טרם הפנייתה למרכזים למניעת אלימות ,הנישואיןרוק יבתהליך פ

ולבחון שבעתיים את  להיזהריש  ,יחסי הכוחות שוויםאין שכאשר מלמדים  מהעולם םמחקרי (2

במי מהמעורבים. הן פוגעות טווח ארוך במפסיד מהן ואם ומי  יחומשמעותן של "הסכמות": מי מרו

הדיאלוג בין בני זוג לרקע של אלימות  ךפתח מודעות ומחויבות להתאמת תהלילאור זאת יש ל

 כלכלית.  

 כורח לצאת מהביתאו  במקרים של רצון –דיור 

 דיור:חירום לפתרונות ממליצות על  ובהמשך להמלצות חוקרות מהעולם אנ

 או בשירותים הציבוריים או תצהיר אנשי בריאות במשטרה תלונה על אלימות)בכפוף להוכחה  (1

גם אם  ,דיור ציבוריהמבקשות נפגעות אלימות ( לא יסרבו לכגון רופאת משפחה, אחות וכיוב'

בן גם אם המשפחה מתגוררת כבר בדיור ציבורי, שבו נשאר והכנסות משפחתיות יש לכאורה 

 . הזוג

אפקטיביים אלה מענקים נמצא שלשנתיים לפחות.  יינתנומענקי עזרה בדירות לתקופת המעבר  (2

תעסוקה ומצב הבריאות והנפש של האישה והילדים. מחקרים שונים מראים הבייצוב מאוד 
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 לרבותמחדש מהיר אפקטיביות בכל היבט )תעסוקה, ילדים, בריאות האישה( -שתוכניות של דיור

 בדת הסוציאליתהמלצתה של העוב יינתנו המענקים אל למקלטים. שיבה חוזרת ונשניתמניעת 

מקום לכל הזקוקות לשירות זה. לא כל במקלט : לא תמיד יש משתי סיבות המטפלת במשפחה

מספר  בשל ההגבלה החלה על ,רוצה ללכת למקלט אויכולה הסובלת מאלימות בן זוג  אישה

 .ועל גילםמה יהילדים שהיא יכולה לקחת ע

 ברמת העובדת הסוציאלית:

פנייה לביטוח הלאומי ו ,האישה נפגעת אלימות כלכליתשמכתב המציין  לכתוב העובדת הסוציאלית על

הקובע כי הפונה היא  בדת הסוציאליתשל העומכתב זה על בסיס  להשתתפות מיידית בשכר דירה

 נפגעת אלימות וזקוקה לסיוע גם במקרה של בעלות פורמלית על דירה.

 לצורכיומתאימה לצרכיה )עבודה( האיתור דירה בליווי תקבל תמיכה ושהנפגעת חשוב המכתב לצד 

עזרה  כמו גם ,)בעזרת מתנדבת(הליווי יכלול עזרה בחיפוש הדירה  .והמקנה לה תחושת ביטחון ילדיה

 בדת הסוציאליתהעותנסח  מלבד זאתאין מקורות בשליטתה. לנפגעת אם במציאת המקורות הכספיים 

שיכון של או ה או תיעזר במחלקת הדיור לחברה המשכנת הרלוונטית לקידום בתור היפני כתבתנסח מ

 .הרשות המקומית

 ברמת הרשות המקומית:

בגובה התמיכה בשכר  עד שנתיים(שכירות ) רום המאפשר פתרונות דיור זמנייםימענה לדיור ח יש לפתח

קרן  בהקשר זה על הרשות להקים מתקציבה .תוספת מינימליתלשוכרת רק המותיר לכך, או קרוב  דירה

 תמיכה בדיור של נשים נפגעות אלימות בן זוג. לשם חזק קרנות קיימותלאו  כספית ייעודית

 בשלושה מישורים קווים מנחים לליווי ארוך טווח

 יעוץ משפטי:י

 עורכי דיןאו  ארגוני החברה האזרחית ,דרך הסיוע המשפטי, יחידות הסיוע – יעוץ משפטייש נגילהיש 

 במקרה פרו בונו.יטפלו ש פרטיים

 עוץ פיננסי: יי

בנקים  במגע עםעזרה הגשת ו העברת מידע, לא להותיר פונה ללא ליווי – ברמת העובדת הסוציאלית

 וגופים פיננסיים. 

  – ברמת הבנקים, חברות גבייה וארגונים פיננסיים

  .מיומנויות לניהול פיננסי פתחעזור לפונה לולעוץ כלכליים יידע וי  שיהנגל (1
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 .חסכונותלמיסוי ולניהול חשבון הבנק, לחובות, ללאשראי,  נוגעכלכלי ב-יעוץ משפטילתת י (2

יש  שלפונה, גם ככלכלית אלימותלמודעת הלפעולה  הים בארגונים אלועובד ר עובדותיהכשל (3

 .כשאין להבמיוחד אבל  ,ווי משפטייל

ק פטורים מקנסות וחובות שנוצרו ילהענ וסמכותשבממונה אלימות בכל סניף וסוכנות  תמנול (4

 האלימות הכלכלית. עקב

 . כלכלית אלימותצוותים לפיתוח מענים מתאימים למצבים מורכבים הנוצרים בעקבות  יםהקל (5

 תמיכה חברתית: 

 התחזוקהוה יבניהאת חשיבות  דגיששה ,(Schrag et al., 2020שראג ועמיתות ) בעקבות מחקרן של

 :פעולה ברמת העובדת הסוציאליתל המלצותינואלה , תמיכה חברתיתשל 

 .מקצועיתוחברתית  תמיכה של ארוך טווחמערך  להקים (1

 מנטוריות שעברו את תהליך השיקום. מערך  להקים (2

  .קשרים חברתיים ומעורבות בקהילהוחיזוק  של מתנדבותליווי ארוך טווח  (3

 סיכום

תמיכה חברתית, תמיכה בדיור, לנפגעות אלימות כלכלית הם  החיוניים ביותרהמענים מבחינת הספרות 

 לנפגעות אלימות בן זוגמיועדים המענים ש מכיווןהבנקים וליווי משפטי. בהקשר הישראלי,  במגע עםליווי 

חשוב לקדם . לכן להןם, אף שחלקם מתאימים גם לא תמיד נפגעות אלימות כלכלית זכאיות לקבל, בכלל

אבחון הנוגע לזיהוי פרקטיקות  סמךאת ההכרה בנפגעת אלימות כלכלית כנפגעת אלימות בן זוג על 

. פעמים רבות "הוכחה" לזכאות המשמש ,כתבבלתת להכרה זו ביטוי  יתרה מזאת, יש .שליטה והסתרה

 ותוביחשכבודו ו –תעסוקה להפניה להכשרה תעסוקתית ו –כיום  פתרון הרווחשה הבהירחשוב ל

רום ימענה הולם למצב הח לספקיכול  לאועל כן , הרחוק טווחל זהו פתרון ואולם במקומם מונחים,

   .לכודה בו נפגעת האלימות הכלכליתש

 

 

 

 



15 
 

 מקורות

דוח  – בדואיות בנגב-קשר השתיקה: אלימות במשפחה נגד נשים ערביות(. 2016) 'שארב, א-אבו

 המרכז לזכויות נשים בדואיות ואית"ך מעכי. .מחקר

. ישראל היוםלמען הנשים המוכות. סיוע כלכלי: הבנקים מתגייסים (. מחיקת חובות ו2019מלכא, ל. )

https://www.israelhayom.co.il/article/667299 

 . תל אביב: הוצאת גמא.כלואות: שתלטנות קיצונית בזוגיות(. 2021) 'קוורטין, א

ית. בין דומיננטיות גברית לגבריות נכפ :אלימות כלכלית במשפחה(. 2016)  'ויוסרי, ש 'ברזילי, א-רנן

  .660-613(, 3)לט ,עיוני משפט

Adams, A. E., Littwin, A. K., & Javorka, M. (2020). The frequency, nature, and effects of 

coerced debt among a national sample of women seeking help for intimate partner 

violence. Violence Against Women, 26(11), 1324-1342. 

Barzilay, R. A. (2017). Power in the age of in-equality: Economic abuse, masculinities, 

and the long road to marriage equality. Akron L. Rev., 51, 323-366. 

Duron, J. F., Johnson, L., Hoge, G. L., & Postmus, J. L. (2020). Observing coercive 

control beyond intimate partner violence: Examining the perceptions of professionals 

about common tactics used in victimization. Psychology of Violence, 11(2), 144-154. 

Fanslow, J., Malihi, Z., Hashemi, L., Gulliver, P., & McIntosh, T. (2021). Change in 

prevalence of psychological and economic abuse and controlling behaviors against 

women by an intimate partner in two cross-sectional studies in New Zealand, 2003 

and 2019. BMJ open, 11(3), e044910. 

Glenn, R. (2021). Service responses to women experiencing or escaping domestic 

financial abuse USA, Canada, UK. 2019 Churchill Fellowship Report. 

https://www.churchilltrust.com.au/nsw/fellow/rebecca-glenn-nsw-2019/ 

Keefe, R. & Hahn, S. A. (2021). Policy roles in promoting affordable housing for 

survivors of intimate partner violence. Violence Against Women. 

doi:10.1177/1077801220913629. 

Krigel, K. & Benjamin, O. (2020). From physical violence to intensified economic abuse: 

Transitions between the types of IPV Over Survivors’ Life Courses. Violence against 

women, 27(9), 1211 – 1231. doi.org/10.1177%2F1077801220940397 

https://law.tau.ac.il/sites/law.tau.ac.il/files/media_server/law_heb/Law_Review/Volume39/Issue3/iyunei39_3Rennen_Youseri.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98
https://www.churchilltrust.com.au/nsw/fellow/rebecca-glenn-nsw-2019/


16 
 

Meler, T. (2020). Money, power, and inequality within marriage among Palestinian 

families in Israel. The Sociological Review, 68(3), 623-640. 

Stark, E. (2007). Coercive control: How men entrap women in personal life. Oxford UK: 

Oxford University Press. 

Schrag, R. J. V., Ravi, K. E., & Robinson, S. R. (2020). The role of social support in the 

link between economic abuse and economic hardship. Journal of Family 

Violence, 35(1), 85-93. 

Tavares, P. & Wodon, Q. (2018). Global and regional trends in women’s legal protection 

against domestic violence and sexual harassment. Ending violence against women 

and girls' series. http://pubdocs.worldbank.org/en/679221517425064052GBVLaws-

/EndingViolenceAgainstWomenandGirls-Feb2018.pdf. 

Ulbrick, M. & Bond, C. (2020) Holistic responses to economic abuse: Reporting on 

progress. http://www.powertopersuade.org.au/blog/holistic-responses-to-economic-

abuse-reporting-on-progress/7/5/2020 

Weissman, D. M. (2020). In pursuit of economic justice: The political economy of 

domestic violence laws and policies. Utah Law Review, 1, 1-68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pubdocs.worldbank.org/en/679221517425064052GBVLaws-/EndingViolenceAgainstWomenandGirls-Feb2018.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/679221517425064052GBVLaws-/EndingViolenceAgainstWomenandGirls-Feb2018.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/679221517425064052GBVLaws-/EndingViolenceAgainstWomenandGirls-Feb2018.pdf
http://www.powertopersuade.org.au/blog/holistic-responses-to-economic-abuse-reporting-on-progress/7/5/2020
http://www.powertopersuade.org.au/blog/holistic-responses-to-economic-abuse-reporting-on-progress/7/5/2020


17 
 

 הבסיס האמפירי של המחקר  : 1נספח

 מרואיינות בשלושה מרחבים מוסדיים:  48 עםראיונות מובנים למחצה נערכו 

 פקידות ומנהלות בביטוח הלאומי; 21

 עו"סיות ומנהלות באגף לשירותים חברתיים ובמרכזים למניעת אלימות במשפחה;  21 

 עו"סיות, עו"ד ומנהלות מיחידות הסיוע הפועלות ליד בתי המשפט למשפחה. 6

פקידות, עובדות סוציאליות  -, בעלות וותק ומיקום היררכי מגוון בארגון25-55המרואיינות הן בגילאי  

 המטפלות במשפחה ומנהלות תחומים ואגפים.

 .הניתוח: ניתוח שיח ביקורתי לזיהוי מבני הצדקה והגיונות מוסדיים

 הדומה בין שלושת המרחבים המוסדיים:

  כלכלית אלימות נפגעותלטיפול בהצגת העדר המשאבים המתאימים  •

הצגת המאמץ להעביר את המקרים לאחריותם של מוסדות אחרים, כהרחבת מקסימום של  •

. במקרה של הביטוח הלאומי ויחידות הסיוע, העברת האחריות נפגעותהמחוייבות להגנה על ה

החברה  במרכזים למניעת אלימות, העברת האחריות לארגוני. לרווחה, למרכזי מניעת האלימות

 האזרחית, לפרויקט הבנקים וליעוץ משפטי. 
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  (Postmous et al., 2016פוסטמוס ועמיתים ) פיל ע כלכלית אלימות: סולם 2נספח 

 Scale of Economic Abuse (SEA-12) – כלכלית אלימותסולם 

זוגם -ברצוננו להציג בפניך רשימה של התנהגויות שאנשים עושים כדי לפגוע כלכלית בבת זוגם או בבת

פרטנר( שלך עשה -לשעבר. האם תוכלי לתאר בפנינו, כמיטב זכרונך, באיזה תדירות הפרטנר )או אקס

 את הדברים הבאים 

 5=לעתים תכופות. 4לפעמים. =  3=לעתים רחוקות. 2= אף פעם.  1. 1-5את תשובותיך אנא דרגי בין 

 =לעתים תכופות מאד.

 שאלות( economic abuse ( )3ניצול כלכלי )

 איחר לשלם או לא שילם כלל חשבונות שהיו על שמך, או על שם שניכם. (1

 בזבז כסף שנזקקת לו לתשלומי שכר דירה או לתשלום חשבונות אחרים. (2

 יוצר חובות על שמך ע"י שימוש בכרטיס האשראי שלך או דרך תשלומים טלפוניים.  (3

 שאלות( economic control ( )5 שליטה כלכלית )

 דרש לדעת על מה הוצאת כסף. (4

 עשה החלטות כלכליות חשובות בלי לדבר איתך עליהן לפני כן. (5

 הסתיר אינפורמציה כספית ממך. (6

 שר הוצאת כסף.דרש שתתני לו קבלות ו/או עודף כא (7

 גרם לך להצטרך לבקש ממנו כסף. (8

 שאלות( occupational sabotage ( )4חבלה תעסוקתית )

 עשה דברים כדי לעכב אותך מהליכה לעבודה שלך. (9

 דרש שתעזבי את עבודתך.  (10

 איים עליך כדי שתעזבי את עבודתך. (11

 הכה אותך כשאמרת שאת צריכה ללכת לעבודה.  (12
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 מתורגם לערבית כלכלית אלימות: שאלון אבחון ל3נספח 

 -1ملحق 

 مرحبًا واهال وسهال

في هذا البحث نحن مهتمات بتجارب النساء اللواتي تضررن اقتصاديا من قِبل أزواجهن الحاليين أو السابقين. الهدف من 

البحث هو نشر الوعي في المجتمع باإلضافة الى تطوير االدوات الالزمة لمساعدة النساء اللواتي مررن بصعوبات من هذا 

تساهم بشكل كبير لفهم الموضوع. البحث هذا ليس ممّوالً، إنما هو جزء من  النوع. مشاركتك في هذا البحث من الممكن ان

 مهام الطالبات في الكلينيكا لحقوق المرأة بإرشاد باحثة في المجال من قبل كلية الحقوق في جامعة حيفا. 

الممكن أن تكون ذات  هذا االستبيان من الممكن أن يتطّرق ألحداٍث قد حدثت بالفعل في حياتك الشخصية، بعض األسئلة من

منحى سلبّي أو قد تسبّب لك الشعور بعدم الراحة. إضافةً إلى ذلك، ستُسألين عن تجربتك عند حصولك على رد من قبل 

سلطات الدولة. البحث هو تطوعّي. يسعدنا أن تجيبي على أسئلة االستبيان وتساهمي لبحث يسعى لتغيير ايجابي في حياة نساء 

 كثيرات.

التفكير في البيئة المالئمة لإلجابة على االستبيان، بيئة التي لن تثير الشكوك ولن تضعك في موقف غير مريح.  رجاًء أجيدي

 دقيقة.  15غالبية النساء أنهوا اإلجابة على األسئلة خالل 

 

ن لديك تجربة مهم! هذا البحث مخّصص للنساء اللواتي تضررن اقتصاديا من قبل أزواجهن الحاليين أو السابقين، إن لم تك

 كهذه، الرجاء عدم اإلجابة على األسئلة. 

 

 ، اسمك لن يُحفظ وليس من المطلوب أن تذكريه في االستبيان. مجهولة تماًما هوية المشاركةاالستبيان هو عبر اإلنترنت، 

االستبيان. سنحافظ نطلب أن تكتبي أربعة األرقام االخيرة من هويتك الشخصية في  -لغرض عدم جمع اإلجابات المكررة فقط

على السرية الكاملة بكل معلومة تكتب. االشتراك في البحث هو تطوعي، إجاباتك على األسئلة المختلفة ستكون مجهولة الهوية 

ولن يتم ربطهم مع اسمك بأي شكل. سيتم استعمال المعلومات هذه ألغراض البحث فقط. كذلك، نحن نلتزم بتأمين المعلومات 

 باحثة وللطالبتين اللواتي تعملن في الكلينيكا لحقوق المرأة.حيث ستكشف فقط لل

 

بحالة شعورك بعدم الراحة في أي مرحلة من تعبأة االستبيان واردت التوقف او تخطي بعض االسئلة, بإمكانك ان تفعلي ذلك. 

نف االقتصادي عن عند انهاء البحث بإمكانك ان تحصلي على شرح مفصل ألهدافه، او التواصل مع مختصين بموضوع الع

 economic.abuse.in.israel@gmail.comطريق الميل التالي: 

mailto:economic.abuse.in.israel@gmail.com
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 االجابة على االستبيان عبارة عن موافقتك للمشاركة بالبحث.

 

 االستبيان:

 : _____ת(ספרת הביקורأربعة االرقام االخيرة من رقم الهوية الشخصية)يشمل 

 استبيان لنساء متضررات اقتصاديًا من قبل أزواجهن: 

سنعرض أمامك قائمة من السلوكيات التي يقوم بها بعض األشخاص إليذاء زوجاتهم الحاليّات أو السابقات اقتصاديًا. هل 

 بإمكانك ان تصفي لنا قدر المستطاع، بأي وتيرة قام زوجك باألفعال التالية: 

 .5-1 قيّمي اجاباتك بين

 لفترات متقاربة جدًا -5لفترات متقاربة    -4احيانًا    -3لفترات متباعدة    -2ابدًا    -1

 اسئلةeconomic  abuse( (3 )(استغالل اقتصادي 

 ( تأخر في الدفع او لم يدفع على االطالق الفواتير المسجلة باسمك او اسمك واسمه معًا.1

 االيجار او لفواتير اخرى.( صرف المال الذي احتجته لدفع 2

( انشأ ديون باسمك )او ديون مشتركة( باستعماله بطاقة االئتمان الخاصة بك او به )الفيزا( او عن طريق الدفع عبر الهاتف 3

  او بواسطة طلب قروض من البنك. 

 اسئلة( Economic control( )5سيطرة اقتصادية )

 ( طالب بالمعرفة على ماذا أنفقت المال. 4

 اتخذ قرارات مهمة اقتصاديًا دون أن يستشيرك. (5

 ( قام بإخفاء معلومات تخص المال منك.6

 او الباقي عند شرائك ألي شيء. קבלות(( طالب أن تعطيه اإليصاالت )7

 ( جعلك تحتاجين أن تطلبي منه المال.8

 اسئلةoccupational sabotage( (4 :)(عرقلة مهنية 

 بعدة طرق.( حاول أن يؤخرك عن العمل 9

 ( طالب أن تتركي عملك.10
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 ( قام بتهديدك كي تتركي العمل.11

 ( قام بضربك عندما أعلمتيه أنّك ذاهبة إلى العمل.12

 أسئلة مفتوحة:

 ( مع من تكلمت عن مشاعرك بالنسبة لهذا الشيء الذي تمرين به؟ 13

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

قمِت بها بالتّوجه إلى إحدى السلطات )الشؤون االجتماعية، التأمين الوطني، المركز  ( هل بإمكانك أن تخبريننا عن تجربة14

 لمنع العنف في العائلة او أي سلطة أخرى( وعن المساعدة التي قدمت لك من قبلهم او أي رد اخر حصلت عليه؟ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 لك؟ ( كيف بحسب رأيك من الممكن أن تقدَم المساعدة15

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 ( سنكون ممتنّاٍت إن أجبت على عدة أسئلة عن خلفيتك:16

   وما فوق 51       40-50        36-40       31-35       26-30       21-25      18-20  الجيل:

 القومية: ___________

    __________ اخر:  .2     اسرائيل .1 :مكان الميالد

 : كيف تعّرفين نفسك

עולה מחבר يهوديّة وافدة من االتحاد السوفييتي ). 3מזרחית(   يهوديّة شرقيّة ). 2אשכנזייה(   يهودية اوروبيّة ). 1

 . غير مصنّفة6من المجتمع األثيوبي  . 4העמים(   

 او 

 . مسيحية غير عربية6شركسية  . 5   بدوية -عربية. 4   درزية. 3   مسيحية -عربية. 2   مسلمة -عربية. 1 

  غير متدينة      محافظة     لست متدينة كثيًرا    متديّنة جدًا  :درجة تديّنك

  غير متديّن      محافظ     متديّن  :درجة تديّن زوجك

 خرآ   لقب ثالث  لقب ثاني  لقب أول    ثانوي   ابتدائي  :المستوى التعليمي

 رابعة او اكثر      ثالثة       ثانية    سنة أولى  :أنا طالبة

 ارملة     منفصلة     مطلقة  عزباء     متزوجة  :الحالة الشخصية

 سكن مشترك بدون زواج  ידועה בציבור(معروفة للعامة )عالقة  

 اخر   لقب ثالث   لقب ثاني  لقب أول    ثانوي  ابتدائي    :المستوى التعليمي لزوجك

  15-20     10-15       5-10      5-2      1-2   :عالقتكم/عدد سنوات زواجكم

 25 فوق ال       25-20     

  _______ اخر    7    6  5    4    3     2    1  :عدد األطفال

 ? ____________________________جزئية(/هل تعملين؟ بماذا؟ وما هو مدى نطاق الوظيفة )كاملة

 هل تعيشين في:

 رفاهية اقتصادية .1 

 رفاهية نسبيّة .2 
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 ليس برفاهية وليس بصعوبة اقتصادية .3 

  معينةبصعوبة اقتصادية  .4 

 بصعوبة اقتصادية بشكل ملحوظ .5 

 ( وأخيًرا، ما هي األفكار أو المشاعر التي راودتك خالل اإلجابة على أسئلة االستبيان؟17

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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 (2021נכון לאפריל ) אלימות בן זוג: השירותים הקיימים בתחום 4נספח 

 

 ( 2016אמנת זמינות בנקאית: )קיימת מאז 

18.aspx-07-https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/03 

 

 לקבוצת הנשים נפגעות אלימות, ששוהות במקלטים ובדירות מעבר.סיוע 

 שילווה אישה הנכנסת למקלט ויבחן עמה את האפשרויות הבאות: הגדיר איש קשר ייעודי,כל בנק 

 הקפאת החשבון המשותף ופתיחת חשבון חדש לאישה. -

 חלוקת חובות בין האישה לבן הזוג הנוהג באלימות -

 

 העמדת אשראי -

 הוארך לשנתיים( 2018ב )בהוצאה לפועל והשהיית ריבית פיגורים למשך שנה וחצי  השהיית הליכים -

 הקפאת משכנתא למשך  חצי שנה. -

 –האישה חסרת מעמד במקלטים ובדירות מעבר אם טיפול מיוחד  -

הגנה על כספי מענק הסתגלות מעיקול ושעבודים, באמצעותהוספת קוד מוסד ייחודי במס"ב לכספי מענק  -

 ההסתגלות

כן ממליצים לבנות שאלון פיננסי שיסייע לנשות המקצוע במקלט לעזור לאישה לאתר את חשבונה, להתייעץ  כמו

 עם איש/ת הקשר בבנק ולפתוח חשבון משל עצמה.

 

 מקלטים:

: בית רויס, ונצרת )בעיקר לאוכלוסיה 2מקלטים "ותיקים" ובתקופת הקורונה נוספו עוד  14בישראל יש  -

מתוך המקלטים הם ייעודיים לחברה החרדית. למקלטים אי אפשר  2לט נוסף. הערבית(. אמור לקום מק

 , וזה יוצר קושי לנשים רבות להגיע אליהם. 11להכניס ילדים מעל גיל 

 , )עכו, ירושלים, ת"א וב"ש(.SOSשעות, ,  72-מרכזי חירום )"אלומה"( ל 4יש  -

 בתי של"ב )שהיה לגברים מורחקי בית בצו הגנה(.  5 -

מהסף של  33%אשון המדינה משלמת על האישה ואח"כ הרשות המקומית. עד כה רק בחודש הר -

 התכנית הלאומית למיגור אלמ"ב הועבר .

ממוקמות ליד המקלטים בד"כ כדי שיוכלו להיעזר  הןמספרן משתנה. , 15 –כ יש גם דירות קלט לנשים,  -

 בשירותי המקלט.

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/03-07-18.aspx
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 דירות מעבר בכל הארץ.  15. כיום יש רק למצב חירום. קיים מחסור בדירות מעברלפי משרד הבינוי והשיכון 

נשים נפגעות אלימות זכאיות בתנאים מסוימים מתוך הבנה כי דיור הוא מכשול עיקרי ביציאה ממעגל האלימות, 

להשתתפות בתשלום שכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון. הסיוע ניתן בשכירת דירה בשוק הפרטי או עבור דירת 

מעבר, וגובה הסיוע נקבע בהתאם למספר הילדים. חשוב לציין, שנשים נפגעות אלימות זכאיות להשתתפות בשכר 

עלות משותפת עם בן הזוג. זאת, לאחר שהן סיימו את שהותן במקלט, או לחילופין דירה גם אם יש להן דירה בב

 אם אינן יכולות לשהות במקלט.

בקשה לסיוע בשכר דירה מוגשת באמצעות עובדת סוציאלית המתמחה באלימות במשפחה, במחלקה לשירותים 

צו הגנה או צו הרחקה ואישור  חברתיים. יצוין, שכשנשקפת סכנה לחיי האישה ניתן להסתפק בדו"ח סוציאלי,

 ממנהלת המקלט.

נשים מוכות יוצאות מקלט: נשים ששהו במקלט לנשים מוכות, הזקוקות להגנה ולמגורים זכאיות לקבלת השירות 

סובלות מאלימות, העונות לקריטריונים לכניסה למקלט לנשים , אשר נשים מוכות שאינן יוצאות מקלט, וכן נפרדים

י הרשות המקומית, אך אינן יכולות לעשות זאת מסיבות שאינן תלויות בהן והזקוקות להגנה מוכות שנקבעו על יד

נשים מוכות שהוצא צו הגנה או צו הרחקה לבן זוגן, אך למרות זאת אינן יכולות להמשיך , וולמגורים נפרדים

 להתגורר בדירתן מפאת סכנה הנשקפת לחייהן.

לתושבי מדינת ישראל בלבד, נשים מוכות שעונות להגדרות שלעיל  על אף שתוכניות הסיוע בשכר דירה מיועדות

 ואינן תושבות מדינת ישראל רשאיות גם הן להגיש בקשה לסיוע בשכר דירה  בתכנית זו.

 מסמכים נדרשים:

 תעודת זהות כולל ספח )למעט נשים שאינן תושבות מדינת ישראל(.

 י לטיפול במניעת אלימות במשפחה.דו"ח סוציאלי ממחלקת רווחה או מעובד סוציאלי שאחרא

 אישור ממנהלת מקלט לנשים מוכות כי המבקשת שוהה במקלט )כולל מועדי שהייה(.
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